Test Alpha de competenţă lingvistică la limba română
S1

Răspuns la email (20 minute)

Aţi primit următorul email:

Dragă_________,
Vreau să-ţi mulţumesc pentru că ai răspuns invitaţiei mele şi ţi-ai
petrecut sfârşitul de săptămână cu mine şi cu prietenii mei, la casa
mea de vacanţă de la munte. Sper că te-ai simţit la fel de bine ca mine
şi că ai ajuns cu bine acasă. Ştiu cât de aglomerate sunt şoselele
duminică seara. Prietenii mei au fost încântaţi să îl cunoască pe cel
mai bun coleg al meu şi compania ta a fost foarte apreciată. Sper să ne
vedem în curând.
Cu drag,
Ion
Răspundeţi în 100-120 de cuvinte, după cum urmează:
1.

Mulţumiţi-i lui Ion pentru ospitalitate.

2.

Descrieţi ce v-a încântat cel mai mult pe durata vizitei.

3.

Invitaţi-l într-o excursie la sfârşitul de săptămână următor.
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Test Alpha de competenţă lingvistică la limba română
Înţelegerea textului citit (35 minute)

Ic

Citiţi textul de mai jos şi răspundeţi la întrebările de pe pagina următoare.
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Studiez de doi ani sociologie la o universitate din Statele Unite şi am început să mă
obişnuiesc cu statutul meu de “între două lumi”: lumea americană, bine organizată, cu
multe reguli peste care nu se trece şi lumea românească, unde niciodată nu ştii ce ţi se
poate întâmpla.
“De ce pleci?“ o întrebare de obicei rostită cu reproş, nu mai pare acum de
actualitate. Fiecare dintre noi cunoaştem destui care au plecat la studii sau la muncă în
străinătate, unii s-au şi întors, poate mai bogaţi, oricum mai bogaţi în experienţe, aşa
că această întrebare aproape a dispărut. Se presupune tacit că sărăcia şi lipsa de
perspective te împing să pleci. Eu nu sunt convinsă că acestea sunt motivele principaleam întâlnit puţini doctoranzi români care să nu fi lăsat în urmă cel puţin un
apartament, dacă nu şi casă şi maşină şi încă nu am văzut unul care să fi fost şomer. E
adevărat, cei mai mulţi dintre cei care vor să şi rămână după doctorat în străinătate
cred că sunt lipsiţi de perspective în România, dar nu în sensul că nu ar găsi un
serviciu sau nu ar avea o situaţie bună. Există o neîncredere generală în sistemul de
promovare, cine ajunge să aibă putere de decizie, cine ajunge “sus”- nimeni nu crede că
cei mai merituoşi ajung, din contră.
Lucrul care îmi place cel mai mult în educaţia americană e că nimeni nu îţi dă
sentimentul că eşti neinteligent sau incult. În primul semestru eram aproape
scandalizată de întrebările pe care studenţii se trezeau să le adreseze profesorului:
mereu era cineva care să întrebe lucruri evidente sau deja explicate. M-am obişnuit însă
repede cu asta şi am început să-i văd avantajele: faptul că nimeni nu zâmbeşte când
întrebarea ta pare deplasată sau când nu exprimi bine ce vrei să spui, îţi dă încredere
să îţi clarifici tot ce n-ai înţeles fără teamă că o să fii privit ca un prost. Asta face
sistemul eficient şi, cumva, democrat.
Un alt lucru bun este atitudinea generală a profesorilor - rar întâlneşti pe cineva
care să te apese cu autoritatea lui. Eu nu susţin că oamenii de aici nu sunt orgolioşi,
spun doar că ştiu să ascundă bine acest lucru şi asta destinde atmosfera.
Nu înţelegeţi de aici că văd totul ca perfect în a fi student în America. Unul dintre
lucrurile care sunt câteodată foarte apăsătoare e munca, prea multă muncă. În afară de
cursuri, trebuie să şi lucrezi pentru un profesor sau să predai, iar ritmul e destul de
stresant. Prea multă muncă aduce şi singurătatea: nu ai timp de prietenii, mai mereu
eşti atât de obosit încât nici nu ai vrea să mai vezi pe cineva.
Americanii din universitate sunt prietenoşi, încrezători şi lipsiţi de prejudecăţi cu
privire la români, iar asta te face să te simţi bine la început. Totuşi, cu timpul înţelegi că
distanţa dintre oameni este mult mai mare aici decât în România, te simţi frustrat că nu
poţi să te apropii mai mult şi direct de ei. Zâmbetul lor înseamnă: să păstrăm distanţa
— e o formă de protecţie afectivă.
Cristina Brădăţan- La studii în America
Revista Dilema
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Test Alpha de competenţă lingvistică la limba română

Decideţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false şi scrieţi apoi litera
“A” daca sunt adevărate sau “F” dacă sunt false în căsuţa din dreapta.

Decizia
A/F

1. În lumea românească niciodată nu ţi se poate întâmpla ceva neprevăzut.

1

2. Studenţii români pleacă în străinătate doar din cauza lipsurilor materiale.

2

3. Există mulţi doctoranzi care aveau în România apartament, casă sau maşină.

3

4. Unele întrebări ale studenţilor provoacă râsul.

4

5. Un străin care studiază în SUA are întotdeauna timp şi chef să se întâlnească
cu prietenii săi.

5

6. În America oamenii sunt foarte deschişi şi îţi pot deveni uşor prieteni
adevăraţi.

6

Scrieţi în căsuţa din dreapta litera (de la A la D) răspunsului care ilustrează cel mai
bine sensul textului. Doar un singur răspus este corect.

Răspuns

7. Comparând sistemul de educaţie românesc cu cel american, observăm că ele
A. se aseamănă foarte mult.
B. sunt total opuse.
C. sistemul american are mai multe defecte.
D. nici sistemul american nu este perfect.

7

8. Modelul universitar american
A. se adresează doar elitei.

8

B. se adresează tuturor celor care vor să înveţe.
C. nu este un sistem democratic.
D. nu este eficient.
9. În America la cursuri, poţi să pui întrebări profesorilor,
A. dar colegii se enervează şi nimeni nu zâmbeşte.
B. însă toţi colegii se amuză.
C. dar nimeni nu are răbdare.
D. studenţii au răbdare şi îşi clarifică informaţia.

9

10. Profesorii din universităţi
A. sunt autoritari dar nu lasă să se vadă.
B. nu îşi manifestă orgoliul.
C. sunt destinşi şi relaxaţi.
D. sunt dispreţuitori.

10

11. Cuvântul prietenii din rândul 31 înseamnă
A. amici.
B. colegi.
C. relaţii de prietenie.
D. întâlniri.

11

12. Cuvântul prejudecăţi din rândul 33 înseamnă
A. idei preconcepute.
B. opinii favorabile.
C. judecăţi corecte.
D. acţiuni în instanţă.

12
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Test Alpha de competenţă lingvistică la limba română
S2

Compunerea unui eseu (35 de minute)

Studenţii n-ar trebui să fie penalizaţi pentru că descarcă ilegal muzică, filme,
jocuri sau cărţi în format electronic. Sunteţi sau nu de acord cu această
afirmaţie?
Compuneţi un eseu pe tema de mai sus care să răspundă următoarelor cerinţe:

[

Pentru uzul
corectorilor
Stil

1. În introducere, contextualizaţi tema în dezbatere şi discutaţi importanţa ei. Formulaţi cu
claritate poziţia pe care vă situaţi dv.
2. Prezentaţi şi demostraţi că este greşit, insuficient sau irelevant un argument care se opune poziţiei dv.
3. Prezentaţi, demonstraţi şi explicaţi două argumente care susţin poziţia dv.
4. Finalizaţi cu o concluzie potrivită care să se încheie cu o recomandare sau cu propunerea unei soluţii.

Gram

Lungimea eseului trebuie să se încadreze între 250 şi 280 de cuvinte.

Arg

Intro

+ Con

+ Pro 1

+ Pro 2
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CHEIE
Răspuns la email (3 puncte)
(5 criterii x 6 puncte): 10 = 3 puncte

S1

Criterii de evaluare:
1. Gradul de rezolvare a cerinţei 1 (de la 0 la 6 puncte)
2. Gradul de rezolvare a cerinţei 2 (de la 0 la 6 puncte)
3. Gradul de rezolvare a cerinţei 3 (de la 0 la 6 puncte)
4. Impactul/ efectul asupra cititorului (organizare, claritate, fluenţă, persuasiune, intenţie, registru/ stil adecvat)
(de la 1 la 6 puncte)
5. Complexitatea limbii (Nivelul de complexitate al structurilor gramaticale şi lexicale folosite preponderent corect.
Ortografia.) (de la 1 la 6 puncte)
NOTĂ: Copierea în răspuns a formulărilor din cerinţe se depunctează sever. Pentru neadecvarea la temă şi/ sau
nerezolvarea cerinţelor se acordă zero puncte. Email-ul nu se evaluează.

Înţelegerea textului citit (12 x 0.5 = 6 puncte )
Adevărat
sau Fals

Ic

Alegere
multiplă
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Compunerea unui eseu (3 puncte)
((5 criterii x 6 puncte) – depunctare_Stil):10 = 3 puncte

S2

Criterii de evaluare:
1. Complexitatea vocabularului (Nivelul de complexitate a vocabularului folosit şi acurateţea acestuia.
Ortografia.): de la 0 la 6 puncte
2. Complexitatea gramaticală (Nivelul de complexitate a structurilor gramaticale folosite şi preponderent
corecte.): de la 0 la 6 puncte
3. Organizare (Claritatea structurală a discursului: construirea paragrafelor în jurul ideilor principale şi al
detaliilor care le susţin. Punctuaţia. Coeziunea şi coerenţa între şi în paragrafe. Fluenţa discursului.): de la 0 la 6
puncte
4. Argumentaţie (Discurs logic, structurat, fundamentat; capacitate de analiză.): de la 0 la 6 puncte
5. Conţinut (Gradul de rezolvare a cerinţelor.): de la 0 la 6 puncte
6. Stil (Pentru neadecvarea la convenţiile sociolingvistice proprii formatului şi temei sau la registrul formal sau neutru, se
depunctează de la 1 la 3 puncte.)
NOTĂ: Pentru text mai scurt de 80 de cuvinte sau neadecvarea la temă şi/ sau nerezolvarea cerinţelor, eseul
nu se evaluează: se acordă zero puncte. Dacă textul este între 80-130 de cuvinte, punctajele obţinute la criteriile
Vocabular, Gramatică, Organizare şi Argumentare se reduc la jumătate.

